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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 :::11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه :0 :زمان امتحان تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 0/10:1:/82:  تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگینام  
 (ماه خرداد)نیمسال دومنوبت امتحانی   
 اندرزآقای نام دبیر:  8جغرافی  درس: ::10-10:1سال تحصیلی  یازدهم پایه : 0و 8و  1صابرین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره( 1( در عبارات زیر،موارد صحیح و غلط را مشخص کنید.)1
 52/0 11 )   (غ )   (ص .نیستند طبیعی محیط و انسان ها معمول روابط تأثیر تحت فقط ( نواحی1-1 

 52/0 25 )   (غ )   (ص  .دارد کمی وسعت و است شده تشکیل سازگان بوم تعدادی از ( زیست بوم5-1 

 52/0 111 )   (غ )   (ص  .دریاست در جزر حدّ ترین پایین مبنا ( خط1-1 

 52/0 151 )   (غ )   (ص  .نیست مطلوب امری خود خودی به زیاد ( وسعت5-1 

 

 نمره( 5/3( جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل نمایید.)2
 2/0 11 .است..................................  توجه جالب های دیدنی از تایلند بانکوک،پایتخت در شناور ( بازارهای1-5 

 2/0 51 .شود می گفته............ ............. شوند؛ می تجزیه و متالشی و خرد آن،سنگ ها طی که فرایندی ( به5-5 

 مصرف بازارهای در توزیع  محصوالت و بندی تبدیل،بسته برای هایی مزارع،کارخانه کنار در کشاورزی،معموالً نوع این ( در1-5 

 2/0 78 می گویند. .......... « » ..................آنها  به اصطالح در که می آید پدید

 2/0 100 .گیرد می صورت معین پول یک ارزش مبنای بر که است خدمات و کاالها المللی بین ...................،تجارت از ( منظور5-5 

 2/0 117 .شود می محسوب ................................ دارد،یک مستقلی حکومتی نظام که مستقل کشور ( هر2-5 

 2/0 110 )....................(.آید می وجود به یکدیگر به کوهستانی نقاط بلندترین نوک کردن متصل از که ( خطی6-5 

 2/0 120 .است گرفته قرار مرکز در پایتخت آن در که کشور،................. است یک برای شکل بهترین( 8-5 

 

 نمره( 1ترین گزینه را انتخاب کنید.)( مناسب3
 2/0 21 یست؟ن« بیابان زایی» برای  مناسبی راهکار گزینه ( کدام1-1 

 مصنوعی ای ماسه های تپه ایجاد( 5 خشک نواحی با مقاوم و سازگار گیاهان کاشت( 1  

 ها آن تثبیت برای ها ماسه روی پاشی مالچ( 5  ها دام رویۀ بی چرای با مقابله( 1  

 2/0 155 ( کدام عبارت با مفهوم سیاست مطابقت بیشتری دارد؟5-1 

 ( سلطه و توانایی مجبور کردن دیگر حکومت ها به فرمان برداری1  

 مطابق نظام فکری خود(فرمان راندن بازیگران سیاسی 5  

 ( علم ادارة یک کشور یا حکومت داری1  

 ( عرصۀ عمل سازمان های مردم نهاد و غیرحکومتی در کنار سازمان های بین المللی5  

 

 نمره( 5/3( به سؤاالت زیر،پاسخ کوتاه دهید.)4
 2/0 51 چیست؟ زمین برسطح خورشید انرژی نامساوی دریافت نتیجه (1-5 

 2/0 81 اند؟ کرده پیدا بیشتری غلبۀ جهان در ها زبان از برخی امروزه ( چرا5-5 

 2/0 11 چیست؟ ( پالنتیشن1-5 

 2/0 110 نرسیدند؟ خود اهداف به آزاد مناطق همه ( چرا5-5 

 2/0 111 چیست؟ ویژه سیاسی ( ناحیه2-5 

 2/0 110 چیست؟« تالوِگ  یا مُنَص ِّف» ( منظور از 6-5 

 2/0 121 کشورموثراست؟ ملی درقدرت ومعدنی انرژی منابع صورتی ( درچه8-5 
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 نمره( 2( مفاهیم زیر را تعریف نمایید.)5
 2/0 25 ( زیست بوم:1-2 

 2/0 117 ( ناحیه سیاسی:5-2 

 1 151 ژئوپلیتیک: (1-2 

  

 نمره( 25/2فقط نام ببرید.)( 6
 82/0 75 :(تجاری غیر) معیشتی کشاورزی های ( سه مورد از ویژگی1-6 

 

 82/0 115 گیری)سه مورد(: شکل و پیدایش نظر از مرزها ( انواع5-6 

 

  82/0 155 جهان: عمده و اصلی سیاسی ( سه نمونه از بازیگران1-6 

 

 نمره( 75/6به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.) ( 7
 1 55 .دهید توضیح اختصار به را( سیلکون)فشار کم مرکز یک ایجاد ( چگونگی1-8 

 

 

  (در مورد پالنتیشن به سواالت زیر پاسخ دهید.5-8 

 2/0 11 راردارند؟ق نواحی الف( درکدام  

 

 2/0 11 تولیدی آن؟ ب( دو مورد از محصوالت  

 

 2/0 15 پالنتیشن چیست؟)ذکر یک مورد کافی( مزارع توسعه پ( پیامدهای  

 

 1 107 چیست؟ منفی و مثبت تجاری ( مقصود از موازنه1-8 

 

 

 

 1 151 ترکیب شده است؟« سیاست»و « جغرافیا»عنصر  دو سیاسی،از جغرافیای چرا (5-8 

 

 1 117 .دهید توضیح را( یکپارچه)ساخت  تک سیاسی ( نظام2-8 

 

 

 52/1 151 راتزل را به اختصار بنویسید.« فضای حیاتی»( نظریه 6-8 

 

 

 

 

  موفق باشید   



 

 بارم

 2جغرافی  امتحان درس :
  

 

 

Page 

| 3 

 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 2جغرافی نامه  پاسخ

 نمره( 1( صحیح و غلط بودن: )1
 نمره( 52/0ـ 25ـ ص 5ـ فصل 2( غلط ـ )درس1-5 نمره( 52/0ـ  11ـ ص 1ـ فصل 5( صحیح ـ )درس1-1 

 نمره( 52/0ـ  151ـ ص 5ـ فصل 11( غلط ـ )درس1-5 نمره( 52/0ـ  111ـ ص 5ـ فصل 10( صحیح ـ )درس1-1 

 

 نمره(  5/3( جاهای خالی: )2
 نمره( 2/0ـ  11ـ ص 1ـ فصل 5شرقی ـ )درس جنوب ( آسیای1-5 

 نمره( 2/0ـ  51ـ ص 5ـ فصل 5( هوازدگی ـ )درس5-5 

 نمره( 2/0ـ  78ـ ص 1ـ فصل 8( کشت و صنعت ـ )درس 1-5 

 نمره( 2/0ـ  100ـ ص 1ـ فصل 7( اقتصاد جهانی ـ )درس5-5 

 نمره( 2/0ـ  117ـ ص 5ـ فصل 1( ناحیه سیاسی ملی ـ )درس2-5 

 نمره( 2/0ـ  110ـ ص 5ـ فصل 10( خط الرأس ـ )درس6-5 

 نمره( 2/0ـ  120ـ ص 5ـ فصل 11جور)فشرده( ـ )درس و جمع ( شکل8-5 

 

 نمره( 1ترین گزینه: )( مناسب3
 نمره( 2/0ـ  21ـ ص 5ـ فصل 2مصنوعی ـ )درس ای ماسه های تپه ایجاد ـ(5( گزینه 1-1 

 نمره( 2/0ـ  155ـ ص 5ـ فصل 11داری ـ )درس حکومت یا کشور یک ادارة ( ـ علم1( گزینه 5-1 
 

 نمره( 5/3( پاسخ کوتاه: )4

 نمره( 2/0ـ  51ـ ص 5ـ فصل 1ـ )درس .آید می پدید سرد و معتدل گرم، ( مناطق1-5 

 (نمره 2/0 ـ 81ص ـ 1فصل ـ 6درس) ـ اطالعات فناوری و ارتباطات رشد اثر ( در5-5 

 نمره( 2/0ـ  11ـ ص 1ـ فصل 8ـ )درسدارد.  اختصاص خاص محصول یک تولید به که وسیع کشاورزی ( زمین های1-5 

 نمره( 2/0ـ  110ـ ص 1ـ فصل 7تبدیل شده اند. ـ )درس واردات پایگاه به کشورها برخی در ( زیرا5-5 

 (نمره 2/0 ـ 111ص ـ 5فصل ـ 1درس)دارد. ـ  خود به مخصوص مدیریت نظام که است ای ( ناحیه2-5 

 نمره( 2/0ـ  110ـ ص 5ـ فصل 10یک اندازه است. ـ )درس به ساحل دو هر از مرز فاصلۀ و گذرد می رودخانه وسط از است که خطی مُنَص ِّف ( خط6-5 

 نمره( 2/0ـ  121ـ ص 5ـ فصل 11قرار بگیرند. ـ )درس صنایع توسعۀ جهت در کشوری در منابع این ( اگر8-5 

 

 نمره( 2تعریف مفاهیم: ) (5
 5ـ فصل 2می کنند. ـ )درس زندگی جانوران و گیاهان از مشابهی و خاص آنها انواع در که هستند جغرافیایی وسیع ( زیست بوم ها،نواحی1-2 

 نمره( 2/0ـ  25ـ ص

ـ  1ـ )درس .باشد سیاسی قدرت یک فرمانروایی یا سیاسی مدیریت تحت که می شود گفته زمین سطح از بخشی به سیاسی ( ناحیۀ5-2 

 نمره( 2/0ـ  117ـ ص 5فصل

 تقابلروابط م و دارد وکار سر سیاست و جغرافیا با آن ارتباط و قدرت موضوع با که است سیاسی جغرافیای دانش از ای شاخه ( ژئوپلیتیک1-2 

 نمره( 1ـ  151ـ ص 5ـ فصل 11می کند. )درس مطالعه را عنصر سه این

 

 نمره( 25/2( نام ببرید: )6
 اقتصادی،کم سود و میزان تولید و گیرد می صورت محلی فروش یا کشاورز خانوار مصرف حد در بیشتر دام پرورش یا محصول ( تولید1-6 

 نمره( 82/0 75ـ ص 1ـ فصل 8ـ )درس .است

 نمره( 82/0ـ  115ـ ص 5ـ فصل 10تحمیلی ـ )درس مرزهای ـ  تطبیقی پیشتاز ـ مرزهای ( مرزهای5-6 
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 4صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 نهای سیاسی ـ سازما احزاب و گروها دارند ـ نفوذ مردم روی که سیاسی برجستۀ افراد و ایدئولوژیک مستقل ـ رهبران حکومت های (1-6 

 هایت شرک )مانند بین المللی تجاری و اقتصادی متحد( ـ نهادهای ملل سازمان )مانند بین المللی نهای غیرحکومتی ـ سازما و مردم نهاد

 نمره( 82/0نمره مجموعاً  52/0هر مورد  155ـ ص 5ـ فصل 11ـ )درس چندملیتی(

 

 نمره(  75/6ل: )( پاسخ کام7
 در واحد هوا فشار و وزن از نتیجه گیرند،درمی فاصله هم از و کنند می حرکت ترسریع هامی شود،مولکول گرم منطقه یک هوای ( وقتی1-8 

 اردد فشار کمتری خود اطراف به نسبت گرم بنابراین،هوای.کند می صعود سوی باال به و می شود سبک گرم هوای.می شود کاسته حجم

 ـ 1درس) ـ. شود می کم ناحیه مرکز سمت به هوا فشار،فشار کم ایجاد می شود.در فشار کم مرکز یک گرم منطقه روی بر درنتیجه و

 (نمره 1 ـ 55ص ـ 5فصل

 5-8) 

 قرار جنوبی آمریکای و آفریقا آسیا، قاره های در استوا مجاور کشورهای در استوایی مرطوب و گرم نواحی خاص محصوالت الف( مزارع      

 (نمره 2/0 ـ 11ص ـ 1فصل ـ 8درس)ـ  .دارند

 نمره( 2/0ـ  11ـ ص 1ـ فصل 8ب( قهوه ـ موزـ نارگیل ـ آناناس ـ نیشکر ـ چای و ... ـ )درس      

 یم اختصاص محصول یک کشت به متمادی سالیان اینکه مزارع دلیل محصولی،به تک کشت محیط زیست،در کارشناسان نظر پ( از      

 هب نیز مزارع این در شیمیایی کُشهای زیاد از کودها و آفت و مداوم عالوه،استفاده به.است زیاد خاک شدن ضعیف و یابند،خطر فرسایش

 نمره( 2/0ـ  15ـ ص 1ـ فصل 8)درس .رساند می آسیب نواحی این زیست محیط

می  دست به که سودی راه از می تواند کشور آن و است مثبت تجاری موازنه باشد، آن واردات از بیشتر کشور یک صادرات ارزش ( اگر1-8 

 آن به که است موازنه،منفی باشد، صادرات از بیشتر واردات ارزش اگر .بخشد بهبود خود کشور در را رفاه و زندگی آورد،استانداردهای

 نمره( 1ـ  107ـ ص 1ـ فصل 7ـ )درس .است نامطلوب کشور اقتصاد و برای می گویند تجاری کسری

 روی فضای نیز سیاسی های گیری تصمیم و برعکس،سیاست و می گذارند سیاسی،تأثیر تصمیمات بر جغرافیایی فضای و جغرافیا ( زیرا5-8 

 نمره( 1ـ  151ـ ص 5ـ فصل 1ـ )درس .دهند می تغییر را آنها و می گذارند اثر جغرافیایی

 مرکزی حکومت اما شود می تقسیم شهرستان و استان مانند تر کوچک اداری و سیاسی واحدهای به کشور یاسی،س نظام نوع این ( در2-8 

 قدرت.است گذاری متمرکز سیاست و گذاری قانون نظام و محدود محلی اختیارات نظام نوع این در.کند می تعیین را اختیارات آنها حدود

 می اجرا را مرکزی دولت محلی،تصمیمات های مدیریت و شود می اعمال کشور نواحی سایر پایتخت،به کانون،یعنی یک از سیاسی

 تمام در اداری تشکیالت و و مقررات قوانین و دارد وجود مرکز در گذاری، قانون ملی مجلس گذاری، یعنی قانون سطح فقط،یک.کنند

 نمره( 1ـ  5ـ فصل 10ـ )درس .است همسان کشور

 دیبرنیایند،نابو خود های سرزمین توسعه درصدد و باشند نداشته کافی فضای خود جمعیت برای کوچک اگرکشورهای گفت می ( راتزل6-8 

 دولت یک در مجاورت کشور یک موقعیت که داشت اعتقاد و بود قائل اهمیت جغرافیایی موقعیت عامل برای او همچنین.حتمی است آنها

 سر قدرت،دولت بر کشمکش در که گرفت می نتیجه چنین خود مباحث از راتزل.گذارد می تأثیر آن قدرت و ضعیف،برسیاست یا قوی

 نمره( 52/1ـ  151ـ ص 5ـ فصل 11ـ )درس .کنند می خود خاک ضمیمه را کوچک و کشورهای شوند پیروزمی بزرگ های

 


